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1

Indledning

Fonden Kulturhavn Gillelejes kendetegn er et flot designet kulturhus, hvor frivillige
topprofessionelt både driver en biograf og tilbyder et bredt udbud af kulturelle arrangementer:
for eksempel musik, foredrag og børnearrangementer.
Kulturhuset er et åbent hus med få døre, så overgangen mellem restaurant, udstillingsområde,
bibliotek og billetsalg til biografen smelter sammen og giver brugerne en helhedsoplevelse af
huset.
Vi er stolte af, at så mange gæster har fundet vej forbi kulturhuset, og mindre end 2 år efter
åbningen bød vi den 20. september 2018 gæst nr. 1.000.000 velkommen.
Siden kulturhuset åbnede 3. december 2016 har Fonden Kulturhavn Gilleleje været en
organisation i rivende udvikling. I de første par år havde vi fokus på at tilbyde et bredt udbud af
arrangementer og få lagt arbejdsgangene i faste rammer. Nu er næste fase startet, hvor vi
selvfølgelig stadig ønsker at tilbyde et bredt udbud af arrangementer, men vi har også et øget
fokus på at få økonomien til at balancere.
Men en ting er sikkert, vi ville ikke være det samme hus uden vores mange gæster og det
store engagement fra de 150 frivillige.

Fodbold Kroatien-Danmark VM 1/8 finale vist på storskærm 1. juli 2018

Fonden Kulturhavn Gilleleje
Peter Fjelstrupvej 12
3250 Gilleleje
www.kulturhavngilleleje.dk
info@kulturhavngilleleje.dk
Tlf.: 70 230 330
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Aktiviteter

Kulturhusets aktiviteter koordineres i et tæt samarbejde mellem Gilleleje Bibliotek og Fonden
Kulturhavn Gilleleje.
Fonden Kulturhavn Gilleleje er drevet af en kombination af frivillige og ansatte, og aktiviteterne
er fordelt på følgende områder:
•
•
•
•

Gilleleje Bio
Kulturelle aktiviteter
Restaurant Bolværket
Øvrige

2.1 Gilleleje Bio
Biografen viser en bred vifte af film, primært populære premiere film, men også de såkaldt lidt
mere smalle film. Gilleleje Bio har også haft stor succes med at vise opera, enten som livestreaming eller båndede optagelser.
Gilleleje Bio har oplevet en stor fremgang i antallet af gæster.
2017: 27.478 gæster
2018: 32.733 gæster
Gilleleje Bio er drevet topprofessionelt udelukkende af frivillige.

Billetsalget i Gilleleje Bio
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2.2 Kulturelle aktiviteter
Vi har et ønske om at tilbyde et bredt sammensat program, hvor vi tager entre for nogle
arrangementer, mens andre er gratis. Der har i 2018 været et bredt udbud af arrangementer:
Koncerter med blandt andet Aske Jacoby, Billy Cross, Trio Diabelli, Wonderbrazz samt 4
eftermiddage i juli med ”Musik på broen”, hvor en DJ spillede loungemusik på Kulturbroen.
Derudover har vi givet flere unge bands mulighed for at spille på Mezzaninen.
Foredrag så som ”Fordøjelse med fornøjelse” og Jorden rundt med Havana - en aften med
Emil Erichsen blev afholdt for fulde huse.
Børnearrangementerne bliver arrangeret i et samarbejde mellem frivillige fra Fonden
Kulturhavn Gilleleje og Gilleleje Bibliotek. Der har været afholdt mange krea-workshops og i
samarbejde med den lokale kunstner Mugge P har der også været flere male-på-sten
arrangementer, som er meget populære.
På Kulturbroen har vi også afholdt en solhvervsfest med gøgl og magi.
Derudover bliver der i gallerigangen ca. hver 6. uge vist en ny udstilling, som alle bliver åbnet
med en fernisering. Der er gratis adgang til alle udstillingerne. Der har bl.a. været udstillinger
med og af:
•
•
•

Darryle Hinz som præsenterede sin glaskunst og malerier
Udstilling i anledning af Bakkeselskabets 100 års jubilæum
Fotografen Lars Bygdemark har udstillet sine fotos fra Sverige, som var taget fra et fly

Gallerigang med fotoudstilling af Luis Paredes ”Den sidste skov” 6 – 25. feb 2018

2.3 Øvrige aktiviteter
Fonden har en lille indtjening ved at udleje lokaler, og bestyrelsen har et ønske om at udvide
denne aktivitet.
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Om Fonden Kulturhavn Gilleleje

Ifølge vedtægterne er Fonden Kulturhavn Gillelejes formål:
”at fremme og udvikle udbuddet af kulturelle aktiviteter i Gilleleje med
udgangspunkt i Kulturhavn Gilleleje”

3.1 Besøgstal
Medio januar 2017 blev der sat tællere op på de 2 hovedindgange (rondeller), og der er
registret følgende antal besøgende i hele Kulturhuset:
2017: 579.239 gæster
2018: 582.937 gæster

3.2 Vision & Mission
I efteråret 2017 var der arrangeret 2 workshops, hvor frivillige, ansatte og bestyrelsen deltog
for at definere Fonden Kulturhavn Gillelejes vision, mission, strategier og værdier.

Vision
Kulturhavnen skal være det foretrukne
kulturelle samlingspunkt i Nordsjælland
Mission
Vi ønsker, at Kulturhavnen skal opleves som et hus, hvor:
•
•
•

Alle mødes
Gode oplevelser og kulturelle aktiviteter skabes i respekt for og i samspil med andre
Frivillige har medbestemmelse og ansvar

Strategi
I Kulturhavnen arbejder vi i fællesskab på at skabe et levende hus, hvor man har lyst til at
komme igen, og det vil vi gøre ved at:
• Tilbyde et bredt funderet kulturudbud under hensyn til sund økonomi og demografi
• Være alsidige og henvende os bredt
• Skabe en sammenhængskraft mellem biograf, bibliotek, Bolværket og de øvrige
aktiviteter i huset
• Tiltrække og fastholde mennesker, der er innovative, kreative og har gå-på-mod
• Være en seriøs samarbejdspartner i forbindelse med kulturaktiviteter, foreningsliv og
erhverv
• Være aktive på mange forskellige medier, så vi henvender os bredt til alle
• Have en synlig organisation med en overskuelig håndbog for de frivillige
• Frivillige trives og oplever, at deres indsats giver mening
• Udvikle og vedligeholde et loyalitetsprogram for brugerne
• Tilbyde mad i forbindelse med aktiviteter, som skal være nem, lækker og til en rimelig
pris
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Værdier
Mangfoldighed

I vores hus skal alle føle sig godt tilpas

Respekt

Vi er imødekommende og demokratiske

Ansvarlighed

Vores kreativitet, kvalitet og økonomi går hånd i hånd

Glæde

Vi har plads til hygge, samtidig med at vi driver huset i fællesskab

Inspiration

Vi vil være et åbent og levende hus, hvor der er højt til loftet

3.3 Den gyldne cirkel
Fonden Kulturhavn Gillelejes strategi og formål kan på en let og overskuelig måde illustreres i
den gyldne cirkel.

HVORFOR
I fællesskab arbejder vi på at
skabe et levende hus, hvor man
har lyst til at komme igen

HVAD

HVORDAN
Kulturhavnen skal opleves som et hus, hvor:
• Alle mødes
• Gode oplevelser og kulturelle aktiviteter
skabes i respekt for og i samspil med
andre
• Frivillige har medbestemmelse og ansvar

Vi tilbyder et bredt funderet
kulturudbud under hensyn til
sund økonomi og demografi

Teorien om den gyldne cirkel
er udviklet af Simon Sinek

3.4 Kommunikation
Hver måned udsender Fonden Kulturhavn Gilleleje 4 nyhedsbreve via e-mail, et generelt om
den kommende måneds aktiviteter, et fra Gilleleje Bio, et om operaprogrammet og et internt
nyhedsbrev til de frivillige.
Derudover er Fonden Kulturhavn Gilleleje på de sociale medier og pr 26. juni 2019 har vi
3.325 følgere på Facebook og 565 følgere på Instagram.
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3.5 Den korte historie
For at gøre en lang historie kort, så var det Gilleleje Brugsforening som fik ideen til at bygge et
kulturhus i Gilleleje og senere også realiserede projektet ved at være bygherre. For at
organisere aktiviteterne i kulturhuset stiftede Gilleleje Brugsforening Fonden Kulturhavn
Gilleleje.
Tidslinje
14. dec. 2009

Et enigt byråd vedtager at arbejde videre med Gilleleje Brugsforenings
projektforslag ”Kulturhavn Gilleleje”

2015

Byggeriet af Kulturhuset går i gang

2016

Organisering af frivillige og planlægning af aktiviteterne startede

3. dec. 2016

Kulturhuset åbnede officielt

1. april 2018

Jens Møller Andersen blev ansat som daglig leder

20. sept 2018

Gæst nr. 1.000.000 trådte ind ad døren i kulturhuset

3.6 Socialt ansvar (CSR)
Fonden Kulturhavn Gilleleje har ønsket at tage et samfundsansvar og har i 2018:
•
•
•
•

•

Haft nogle i jobtræning
Haft folk i samfundstjeneste
Åbnet Biografen for skoler via ”Med skolen i biografen”
I samarbejde med Gilleleje Bibliotek afholdt vi en dag for kræftramte børn og deres
familier, hvor de arbejdede med virtual reality, var i biografen og sluttede af med pizza i
Bolværket.
I samarbejde med den lokale Røde Kors afdeling og Kirken i Gilleleje blev planlagt og
afholdt juleaften i restaurant Bolværket

3.7 Risikostyring
Bestyrelsen har arbejdet aktivt med risikostyring og har iværksat følgende initiativer:
•
•

•
•
•
•

Alle regninger skal godkendes af 2 personer
Bestyrelsen har startet en proces, hvor det sikres, at alle frivilliggrupper får beskrevet
deres arbejdsprocesser således, at andre nemt kan tage over, hvis det skulle være
nødvendigt
Et af bestyrelsesmedlemmerne er udpeget til at være sikkerhedsansvarlig i 2018
Udarbejdelse af en sikkerhedshåndbog er påbegyndt
Bestyrelsen har skarpt fokus på økonomien
Nødvendige initiativer i forbindelse med indførsel af persondataforordningen (GPDR)
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Organisering

Fonden Kulturhavn Gilleleje står organisatorisk på 2 ben:
•
•

Restaurant Bolværket
De frivillige og den daglige leder

4.1 Restaurant Bolværket
Restaurant Bolværkets kendetegn er det italienske køkken og sprøde pizzaer fra en
brændefyret ovn. Der er udeservering, når vejret tillader det, og det var i sommeren 2018 en
stor succes.
Tidligere tjener i Bolværket Christian Mikkelsen blev 1. juli 2018 udnævnt til restaurantchef i
Bolværket. Christian Mikkelsen har tidligere været selvstændig i restaurationsbranchen.
Restauranten har i 2018 haft mellem 8 og 10 ansatte.
Som konsekvens af Bolværkets utilfredsstillende resultat i 2017 og første halvdel af 2018 blev
det besluttet, at driften af restaurant Bolværket skal overgå til EGB A/S, men at der bliver tale
om en glidende overdragelse med en overgangsperiode, hvor restaurantchefen, som
varetager den daglige drift, refererede til Lars Corfitzen, direktør i EGB A/S.
Overdragelsen vil i løbet af 2019 blive formaliseret med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2019.

Koncert med Wonderbrazz i Bolværket 22. juni 2018 arrangeret af Musikgruppen
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4.2 Frivillige
Det er de frivilliges passion for kulturhuset, som er rygraden i Fonden Kulturhavn Gilleleje.
Der var ved årsskiftet 2018/19 registreret 150 frivillige i Fonden Kulturhavn Gilleleje og 30 af
de frivillige er aktive i mere end en gruppe.
De mange frivillige er arrangeret i 11 grupper, som hver har 1 eller 2 tovholdere. En gang om
måneden mødes alle tovholderne med tovholdere fra biblioteket, Bolværket samt Kulturhavn
Gillelejes Venner og koordinerer husets aktiviteter. Ligeledes benyttes tovholdermøderne til at
behandle andre relevante emner.
Uden undtagelse har alle frivillige ydet en yderst ansvarlig tilgang til deres opgaver. Der har
kun været få, som har ønsket at stoppe som frivillige og det har for det meste været af
personlige årsager.
For at styrke fællesskabet blandt de frivillige var der i 2018:
•
•
•
•

Udsendt et månedligt internt nyhedsbrev via e-mail
Fredagsbar en gang om måneden
2 infomøder
Planlagt en fest for de frivillige i januar 2019

Uden de frivilliges enorme indsats ville vi ikke have haft dette fantastiske hus, vi har i dag, så
tusind tak for indsatsen.

Info-møde for frivillige 27. sept 2018
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4.3 Daglig ledelse
Ud over det ansatte personale i restaurant Bolværket, har Fonden Kulturhavn Gilleleje også en
daglig leder ansat. Da den tidligere leder sagde sin stilling op per 31. december 2017 var det
naturligt, at bestyrelsen drøftede, om det var nødvendigt med en daglig leder, men der var
bred enighed om, at med 150 frivillige, så var der behov for en koordinerende kraft, og derfor
startede bestyrelsen 2018 med at iværksatte en proces for at ansætte en ny daglig leder.
1. april 2018 tiltrådte Jens Møller Andersen som daglig leder i Fonden Kulturhavn Gilleleje.
Jens har tidligere haft erfaring med ledelse af frivillige og personaleansvar i al almindelighed,
da han tidligere har været ansvarlig på et vikarbureau og har været involveret i planlægning af
Langelandsfestivalen.
Vores leder har i løbet af sommeren 2018 afholdt frivilligudviklingssamtaler (FUS) med alle
tovholderne for at forventningsafstemme de frivilliges opgaver samt tale om ønsker for
fremtiden.
Bogføring varetages af Bogholderi Nord.

4.4 Organisationsdiagram
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1) Samarbejde med biblioteket
2) Selvstændige organisationer,
som også har en repræsentant i
Tovholdergruppen
3) Bolværket har fra medio 2018
refereret til EGB
4) Oprettet i 2019
5)
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4.5 Bestyrelsen
Ifølge vedtægterne skal Fonden Kulturhavn Gillelejes bestyrelse bestå af 7 medlemmer, som
er udpeget/valgt for 2 år ad gangen, og den sidste periode løber til 30. juni 2019.
Bestyrelsen består af:
Formand Michelle Runge Christensen

Udpeget af Gilleleje Brugsforening

Næstformand Vibeke Steen

Udpeget af Gilleleje Bibliotek, Gribskov
Kommune

Ole Thye

Udpeget af Gilleleje Brugsforening

Henrik Brunstedt (udtrådt 31.08.2018)
Perter Berthelsen (indtrådt 01.09.2018)

Begge udpeget af Gilleleje Brugsforening

Jørgen Wulff Nielsen (udtrådt 30.06.2019)
Charlotte Thomsen (indtrådt 01.07.2019)

Begge udpeget af Gilleleje Brugsforening

Allan Andersen (udtrådt 30.06.2019)
Lene Bjergland (indtrådt 01.07.2019)

Begge valgt af og blandt de frivillige
med tilknytning til Kulturhavn Gilleleje

Birgit Sørensen
Formand for Gilleleje Museumsforening

Valgt af og blandt de kulturelle
foreninger, der har aktiviteter i Gilleleje

Bestyrelsens overordnede filosofi er, at bestyrelsens fokus er på at skabe de nødvendige
rammer for kulturhuset, mens det er de frivillige, som skaber indholdet. Dog har bestyrelsen
også et ønske om, at udbuddet af arrangementer skal bidrage til en fornuftig økonomi.
Bestyrelsens væsentlige arbejdsopgaver har i 2018 været at:
•
•
•
•
•
•

Have fokus på at øge indtjeningen
Afsøge mulighederne for at skifte status til en erhvervsdrivende fond
Forberede, at Bolværkets drift overgår til EGB
Udarbejde en håndbog for de frivillige
Fastsætte priser for udlejning af lokalerne
Risikostyring

Bestyrelsen har i 2018 afholdt 11 bestyrelsesmøder og et strategiseminar.
Bestyrelsesmedlemmernes vederlag er 5 fribilletter til biografen per år.
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Samarbejdspartnere

Fonden Kulturhavn Gilleleje samarbejder med mange forskellige organisationer, som vi gerne
vil takke for det gode samarbejde. De tætteste samarbejdspartnere er:
•
•
•

Gilleleje Brugsforening
Gilleleje Bibliotek
Kulturhavn Gillelejes Venner

5.1 Gilleleje Brugsforening
Gilleleje Brugsforening a.m.b.a., der er en af Danmarks største privatejede brugsforeninger
med mere 17.000 medlemmer, tog initiativet og byggede kulturhuset.
Fonden Kulturhavn Gilleleje bor til leje hos EGB A/S, som er et af Gilleleje Brugsforenings
Datterselskaber. EGB A/S har været meget imødekommende omkring Fonden Kulturhavn
Gilleleje økonomiske udfordringer.

5.2 Gilleleje Bibliotek/Gribskov kommune
Personalet i Gilleleje Bibliotek er i dagligdagen en fantastisk samarbejdspartner.

5.3 Kulturhavn Gillelejes Venner
Kulturhavn Gillelejes Venners formål er ifølge sine vedtægter:
”Stk. 1 At samarbejde med og søge støtte fra fonde, puljer og ved sponsorater til de
frivillige aktiviteter tilknyttet kulturhuset med navnet Kulturhavn Gilleleje under
fonden Kulturhavn Gilleleje.
At søge midler til støtte af kulturelle aktiviteter og events i bred forstand i Kulturhavn
Gilleleje og anskaffelser indenfor eller umiddelbart udenfor Kulturhavn Gilleleje.”
Kulturhavn Gillelejes Venner har i 2018 bidraget med at:
•
•
•
•

Afholde 4 gratis førstehjælpskursuser for de frivillige á 4 timers varighed hver
Samle midler og indkøbe et flygel, som er overdraget til Fonden Kulturhavn Gilleleje
Samle midler til Kunstværket ”Wings” af Yuko Takada Keller
Knytte kontakter til sponsorer

Stemningsbillede fra et af de 4 hjertestarterkursuser for frivillige i efteråret 2018
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Tak til vores samarbejdspartnere og sponsorer

Fonden Kulturhavn Gilleleje vil gerne sige en stor tak til alle som har støttet os i 2018 og første
halvdel af 2019, enten direkte eller via Kulturhavn Gilleleje Venner:

Sponsorer

De tætteste samarbejdspartnere

Naboer, som har ydet Kulturbidrag

Gilleleje Brugsforening AMBA

Atelier Willerup & Hartvig

Kulturhavn Gillelejes Venner

Bolværket

Gilleleje Bibliotek
Gilleleje Handels- og turistforening
Visit Nordsjælland

By C Jewellery
Danbolig, Gilleleje
Fakta
Gilleleje Bibliotek
FDB Design

Andre, der har bidraget

IRMA

Kulturrådet, Gribskov kommune

Nordea

Statens kunstfond (Honorarstøtteordning)
Jens Bo Larsens Mindelegat
Sirius Home

Paper Circus
Pia Andersen Smykker
Røde kors butik, Gilleleje

Stark Græsted
Saunte planteskole
Fiskernes Deli, Gilleleje
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Årsregnskab

7.1 Ledelsesberetningen
Resultatopgørelsen for 2018 udviser et resultat på DKK -89.685 mod DKK -2.171.687 for
2017. Balancen ved udgangen af 2018 viser en egenkapital på DKK -2.171.673. Ledelsen
finder årets resultat utilfredsstillende, men det skal dog med i betragtningen, at resultatet er
væsentligt forbedret i forhold til 2017 og vores forventninger til 2019 er positive, da flere
initiativer er sat i værk for at forbedre økonomien.
Økonomien har siden opstarten være presset og det skyldes primært 4 ting:
•
•
•
•

Det oprindelige økonomiske overslag for kulturhusets drift var for optimistisk
Der var ikke kalkuleret med en daglig leder i det oprindelige overslag, men det har
bestyrelsen skønnet er nødvendigt i en organisation med 150 frivillige tilknyttet
Restaurant Bolværket gav ikke det forventede overskud i 2017
En stor del af startkapitalen blev brugt på udbetaling af lønninger til
restaurantpersonalet inden restaurantens åbning, hvor køkken og restaurant skulle
indrettes og etableres

Fonden har endnu ikke formået at skabe positiv drift, men er på rette vej.

7.2 Resultat for 2018
Resultatopgørelse for Fonden Kulturhavn Gilleleje er inklusiv restaurantdrift
Beløb er i DKK

2018

2017

73.415

-2.041.634

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle
anlægsaktiver

-162.099

-89.508

Resultat før finansielle poster

-88.684

-2.131.142

Finansielle omkostninger

-1.001

-2.149

Resultat før skat

-89.685

-2.133.291

0

-38.396

-89.685

-2.171.687

Bruttofortjeneste

Skat af årets resultat
Årets resultat

7.3 Revision
Revision er udført af Beierholm, statsautoriseret revisionspartnerselskab.

7.4 Støtteerklæring fra Gilleleje Brugsforening
Gilleleje Brugsforening har udstedt en støtteerklæring, hvori den tilkendegiver, at den vil tilføre
Fonden et kapitaltilskud, hvis Fonden ikke kan opfylde sine økonomiske forpligtigelser i 2019.
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